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             W Y S T Ą P I E N I E     P O K O N T R O L N E 
 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (tekst jednolity Dz. 

U. z 2007r. Nr 231, poz. 1701) zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Winnica, (zwanym w dalszej treści „Urzędem”), w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie 

gminne w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 listopada 2008 r.  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 12 

grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze 

wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Wójta Gminy Winnica w zakresie aktualizacji stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienia gminnego mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości.  

1. Wójt Gminy Winnica prowadził ewidencję gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości. 

Ewidencja ta była prowadzona w podziale na: „Rejestr dróg gminnych” – według stanu na 24 października 2008 

r. zaewidencjonowano 376 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 127,5 ha i „Grunty komunalne Gminy 

Winnica” – według stanu na 24 października 2008 r. zaewidencjonowano 109 działek o powierzchni 21, 7 ha. 

Ewidencje gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Winnica spełniają wymogi określone w 

art. 23 ust. 1 c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 

2603 ze zm.). Stwierdzono jednak, Ŝe w ewidencjach tych nie wykazano 32 działek (według stanu na 24.10.2008 
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r.) o nieuregulowanym stanie prawnym, które to działki zostały ujęte w ewidencji gruntów Starostwa 

Powiatowego w Pułtusku.  

Jednak liczba i powierzchnia działek ewidencyjnych w grupie rejestrowej 4, wykazywana w czasie kontroli 

NIK na podstawie dokumentacji posiadanej przez Gminę oraz wynikające z informacji uzyskanych od Starosty 

Pułtuskiego wykazywały róŜnice.  

Według stanu na 1 stycznia 2008 r. w Urzędzie wykazano 466 działek ewidencyjnych o powierzchni 147 ha. 

Natomiast z informacji uzyskanych od Starosty Pułtuskiego wynikało, Ŝe grupie rejestrowej 4 na terenie Gminy 

Winnica znajduje się 514 działek ewidencyjnych o powierzchni 150 ha.  

Zdaniem NIK wykazane powyŜsze róŜnice powstały w wyniku przyjęcia  innej definicji działki o 

nieuregulowanym stanie prawnym w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Pułtuskiego i ewidencji 

zasobu nieruchomości gminnych prowadzonego przez Wójta Gminy Winnica. Według Gminy Winnica działką o 

nieuregulowanym stanie prawnym jest działka posiadająca dokument własności (decyzję komunalizacyjną) lecz 

nie posiadająca ujawnionych praw własności w księdze wieczystej, natomiast według Starostwa taką działką jest 

grunt nie posiadający dokumentu stwierdzającego podstawę prawa własności. 

Na skutek przyjęcia innych definicji działek o nieuregulowanym stanie prawnym w Urzędzie i w ewidencji 

gruntów Starostwa Powiatowego w Pułtusku nie było pełnej informacji o liczbie tych działek. 

Według stanu na 1 stycznia 2008 w Urzędzie wykazano 164 działki o nieuregulowanym stanie prawnym, 

podczas gdy z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Pułtusku wynika, Ŝe liczba działek o 

nieuregulowanym stanie prawnym wynosiła 30.  

2.  NIK pozytywnie ocenia  działania Pana Wójta podejmowane w celu uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości, o czym świadczy duŜa liczba działek dla których 

został uregulowany stan prawny. W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 19 maja 2008 r. złoŜono łącznie 13 

wniosków do Sądu Rejonowego w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych o załoŜenie księgi wieczystej lub 

wprowadzenia zmian w księgach, które dotyczyły 311 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 123 ha. 

Z danych otrzymanych na podstawie ewidencji gruntów Starostwa wynika, Ŝe w 2007 r. uregulowano stan 

prawny 271 działek o powierzchni łącznej 103 ha.  

3. Analiza danych dotyczących 40 działek ewidencyjnych wykazała 2 przypadki niezgodności w ewidencji 

zasobu gminnego nieruchomości ze stanem faktycznym. W jednym przypadku dotyczyło to błędnego ujęcia 

numeru księgi wieczystej (40769 zamiast 40768) działki o numerze 189 w obrębie wsi Rębkowo, a w drugim 

przypadku powierzchni działki numer 55/11 w obrębie wsi Zbroszki (0,1397 ha zamiast 0,1387 ha). Pozostałe 

dane w ewidencji prowadzonej w Urzędzie, ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Pułtuskiego były 

zgodne ze stanem faktycznym. W sytuacji zaistnienia zmian w stanie nieruchomości stosownie do postanowień 

art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr241 poz. 

2027 ze zm.) przesyłano do Starostwa Powiatowego w Pułtuskiego informacje o zmianach danych objętych 

ewidencją gruntów i budynków w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zmian. 

4. NIK pozytywnie ocenia przeprowadzenie przez Pana Wójta inwentaryzacji nieruchomości Gminy 

Winnica. Przeprowadzona inwentaryzacja spełniła wymogi w zakresie terminowości jej przeprowadzenia. 

Została przeprowadzona w okresie od 15 grudnia 2007 r. do 15 stycznia 2008 r. według stanu na 31.12. 2007 r. - 

poprzednia inwentaryzacja z tego zakresu została przeprowadzona według stanu na 31.12. 2006 r. tj. stosownie 

do wymogu art. 26 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 pkt. 3 ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 
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r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) Rozliczenia róŜnic pomiędzy stanem faktycznym i ewidencyjnym dokonano terminowo 

według stanu na 31.12. 2007 r. zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości 

5. Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK Pan Wójt nie przekazywał wojewodzie miesięcznych sprawozdań z 

wykonania obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości naleŜących do 

gminnego zasobu nieruchomości co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 

ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.)  Sprawozdanie takie za okres do 1.10.2007 r. do 14.10.2008 r. 

zostało złoŜone dopiero w trakcie trwania kontroli NIK.  

6. NIK negatywnie ocenia nie podjecie działań na rzecz uporządkowania stanu prawnego i faktycznego 

funkcjonujących na terenie Gminy Winnica wspólnot gruntowych. Ustalenia kontroli wykazały, Ŝe w Urząd nie 

posiadał informacji co do liczby funkcjonujących na terenie gminy wspólnot gruntowych. Dopiero w trakcie 

kontroli wykazano, Ŝe w rzeczywistości funkcjonują 2 wspólnoty gruntowe wsi Domosław i Winniczka. 

Wspólnoty te niespełniały Ŝadnego z wymogów określonych w ustawie z 29 czerwca 1963 r. 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm.). Rolnicy korzystający z poŜytków 

wynikających z uŜytkowania gruntów tych wspólnot byli płatnikami podatków rolnego i leśnego, a opłaty z tego 

tytułu były wnoszone do Urzędu.   

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o:  

1. Ujęcie w ewidencji zasobu nieruchomości gminnych 32 działek o nieuregulowanym stanie 

prawnym wykazanych w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Pułtusku.  

2. Wyeliminowanie przypadków błędnego ujmowania danych dotyczących nieruchomości w 

ewidencji gminnego zasobu nieruchomości. 

3. Terminowe przekazywanie wojewodzie miesięcznych sprawozdań, dotyczących składania 

wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności. 

4. Podjęcie działań na rzecz uregulowania stanu prawnego 2 wspólnot gruntowych wsi Domosław i 

Winniczka stosownie do wymogów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.  

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje od 

Pana Wójta w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach nie podjęcia takich działań.    

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie 

umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym 

mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 
 


